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Zápisnica  
z tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad Bodvou,  

konaného dňa 28. februára 2023 
___________________________________________________________________________ 
TUR-2023/11-03 

Začiatok : 17,05  hod. 

 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce, Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu 

                   Poslanci : Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba  Komjáti, 

                   Marián  Podracki,  Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert   Surovec  PhD.,  Ing. Pavol  
                   Szepsi , Tibor Podracki  
 

Ospravedlnený : Ing. Jozef  Szilágyi   
       

Ďalší prítomní :  Mgr. Eva Kovácsová - hlavný kontrolór obce,  Margita Kovácsová –  

zapisovateľ           

                                             

NAVRHOVANÝ PROGRAM :   

 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

7. Schválenie zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou 

8. Návrh na schválenie : 

a) kronikára obce a  jeho menovanie 

b) obsahu kroník za roky 2018-2022 

c) zmeny písania kroniky z ručnej na elektronickú formu 

9. Návrh na schválenie cenníka poplatkov v obci Turňa nad Bodvou. 

10. Návrh na schválenie zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby :  

a) Patria n.o. Drienovec 

b) Domov sv. Anny n.o. Poproč 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver    

                                                                                                                                                                                                          

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie zasadnutia obecného  zastupiteľstva (ďalej iba OZ)  otvoril a viedol Mgr. Atila 
Oravecz, starosta obce, ktorý  privítal prítomných a poslancov OZ.  
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K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ 

Pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce navrhol, aby bol program rokovania OZ  doplnený 
o bod  –  Zmluva   o prenájme  pozemku pre Pavla Bugára – dodatok  č. l,  ako bod č. 11. 

 

Uznesenie č. 13/2023 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  
a) Schvaľuje 

 návrh programu rokovania  3. zasadnutia OZ   
 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

7. Schválenie zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou 

8. Návrh na schválenie : 

a) kronikára obce a jeho menovanie 

b) obsahu kroník za roky 2018-2022 

c) zmeny písania kroniky z ručnej na elektronickú formu 

9. Návrh na schválenie cenníka poplatkov v obci Turňa nad Bodvou 

10. Návrh na schválenie zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby :  

c) Patria n.o. Drienovec 

d) Domov sv. Anny n.o. Poproč 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver   

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, ,  Marián  Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
B) Schvaľuje 

doplnený program zasadnutia OZ a to o bol : Zmluva o prenájme pozemku – dodatok č. l pre 

Pavla Bugára, ako bod 11. 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 
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5. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

7. Schválenie zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou 

8. Návrh na schválenie : 

a) kronikára obce a jeho menovanie 

b) obsahu kroník za roky 2018-2022 

c) zmeny písania kroniky z ručnej na elektronickú formu 

9. Návrh na schválenie cenníka poplatkov v obci Turňa nad Bodvou. 

10. Návrh na schválenie zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby :  

a) Patria n.o. Drienovec 

b) Domov sv. Anny n.o. Poproč 

11. Zmluva o prenájme pozemku – dodatok č. l pre Pavla Bugára. 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver    

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, ,  Marián  Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 9, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Róbert Balázs,  Ing. Róbert Surovec PhD. 
Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 
K bodu 4.  Správa starostu obce o aktivitách v obci 

Správu predniesol pán starosta Mgr. Atila Oravecz, ( príloha č. 1 je súčasťou zápisnice) 

 
Uznesenie č. 14/2023   

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

správu starostu obce o aktivitách v obci  
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Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  

                                Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 5. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou. 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu ( príloha  č. 2 ju súčasťou zápisnice) 

 

Uznesenie č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4  písm.  g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

sa uznáša 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2023 ktorým sa mení VZN č.4/2020, ktorým sa určuje 
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Turňa nad Bodvou s účinnosťou od 01.04.2023 
. 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

Návrh predniesla  Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka ( príloha č. 3 je súčasťou 
zápisnice)  
 

Uznesenie č. 16/2023   
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4  písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 

 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022.  

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián   Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
K  bodu 7.  Schválenie zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesol poslanec OZ Ing. Róbert Balázs  ( príloha č. 4 je súčasťou   zápisnice)  
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Uviedol, že nakoľko starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu nepoveril zástupcu starostu, 
zástupcu starostu volí OZ. 

 
Uznesenie č. 17/2023   
 Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 13b,  ods. 1, zákona 369/1991 Zb.  

 o obecnom zriadení v z.n.p.   
v o l í 

poslanca OZ p.  Ing. Pavla Szepsiho za  zástupcu starostu obce Turňa nad Bodvou.  
 

Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 1   (Ing.  Pavol Szepsi)   

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
K  bodu 8.  Návrh na schválenie : 

 

a) kronikára obce a jeho menovanie 

b) obsahu kroník za roky 2018-2022 

c) zmeny písania kroniky z ručnej na elektronickú formu 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu ( príloha č. 5 je súčasťou   zápisnice)  

 

Uznesenie č. 18/2023   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 4 ods. 3 písm. s/  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

a) menuje  do funkcie kronikára obce Turňa nad  Bodvou pani Marcelu  Fehérovú, 

učiteľku  Základnej školy s Materskou školu v Turni nad Bodvou  

b) schvaľuje  zápis návrhu textu kronikára obce za roky 2018-2022 do  obecnej kroniky  

obce Turňa nad Bodvou 

c) schvaľuje   zmenu písania kroniky z ručnej na elektronickú formu   

Hlasovanie: za: 8  ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  
                                Szepsi, Tibor Podracki) 
                    proti :  0                                 

                    zdržal sa: 0        
                    neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 9. Návrh na schválenie cenníka poplatkov v obci Turňa nad Bodvou. 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu ( príloha č. 6   je súčasťou   zápisnice)  
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Uznesenie č. 19/2023   
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §9a ods.9 písm. a) a b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. 

schvaľuje 

cenník služieb a prenájmov podľa predloženého návrhu odo dňa 28.02.2023. 

 
Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,  Marián Podracki,  Ing. Pavol  

                                Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 10. Návrh na schválenie zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby :  

a) Patria n.o. Drienovec 

b) Domov sv. Anny n.o. Poproč 

Návrh predniesla Bc. Eva Kovácsová, prednostka úradu  ( príloha č. 7 je súčasťou zápisnice) 

 

Uznesenie č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm.  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

a) Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby na dobu určitú do 31.12.2023 - Zariadenie pre seniorov PATRIA n.o  

Drienovské kúpele 497, Drienovec 

b) Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby na dobu určitú do 31.12.2023 - Zariadenie pre seniorov Domov Svätej Anna 

n.o. Vlčia Dolina, Oľšavská 25, Poproč 

c) Finančný príspevok na jedného klienta je výpočet  ekonomicky oprávnených 

nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2022.  

Hlasovanie: za: 8  ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert   
                                 Palčík, Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti,    Marian  Podracki,   

                                 Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
                neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11. Zmluva o prenájme pozemku – dodatok č. l pre Pavla Bugára 

Návrh predniesla Bc. Eva Kovácsová, prednostka úradu  ( príloha č. 8 je súčasťou zápisnice) 
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Uznesenie č. 20/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods.4 písm.a) zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

ročné nájomné v sume 600,00 EUR za súčet prenajímaných plôch  pozemkov ktoré sú 
špecifikované v Čl.2   Nájomnej zmluvy zo dňa 31.08.2016,  č.j. 1253/2016  medzi 

prenajímateľom  Obec Turňa nad Bodvou a nájomcom Pavol Bugár nar.27.10.1957, bytom  
Hájská cesta 357/19, Turňa nad Bodvou. 
 

K bodu 12. Interpelácie poslancov 

 

a) Pani poslankyňa Ing. Adela Kránitzová sa informovala ohľadom platenie daní za rok 
2023  s tým, že ľudia sa nato pýtajú. 
Pani hlavná kontrolórka uviedla, že dane a poplatky za rok 2023 bude možné uhradiť 

až po obdržaní platových výmerov za rok 2023. 
b) Pán poslanec Tibor Podracki navrhol, aby sa na ďalšie zasadnutie OZ prizval riaditeľ 

OR PZ Košice-okolie, obvodného oddelenia v Turni nad Bodvou a informoval 
o bezpečnostnej situácii v obci a potom priebežne o dianí v obci. 
Pán starosta súhlasil s jeho návrhom a uviedol, že v súvislosti s ďalším smrteľným 

úrazom na hlavnej ceste 50,   na tomto úseku je naviac nehôd v rámci kraja. V tejto 
súvislosti  sa 9.3.2023 uskutoční sedenie so všetkými kompetentnými orgánmi na 

obecnom úrade v Turni nad Bodvou, ktorého sa poslanci môžu zúčastniť 
c) Pán poslanec Ing. Róbert Surovec PhD. uviedol, že verejné osvetlenie pri silných 

vetroch  vypadáva. Bolo by dobré, týmto poruchám zabrániť.  Sledovať, kde je 

najčastejšie výpadok.  Ďalej uviedol, že bolo by dobré, keby sa nové parkovisko 
a úsek medzi garážami 331 – 332 osvetlil. 

Pán starosta uviedol, že operačné stredisko hlási výpadky prednostke úradu, ktorá 
následne informuje pána F. Salátu. 
Čo sa týka osvetlenia nového a parkoviska a úseku medzi garážami je potrebné 

preveriť, ako sa to dá techniky zabezpečiť. 
d) Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti uviedol, že  by bolo potrebné vyrúbať strom pri 

zdravotnom stredisku a taktiež konáre pri vjazde na Severnú ulici zavadzajú. 
 

K bodu 10. Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom OZ  

 
 Zapísala : Margita Kovácsová 
    

 V Turni nad Bodvou  28.2.2023                                    Mgr.  Atila  O r a v e c z 
                                                                                                      starosta obce 

 čas ukončenia :  18,10 hod.  
 
 

Overovatelia zápisnice   :        Ing. Róbert  S u r o v e c PhD. ....................................... 
  

   

                                                  Ing. Róbert Balázs                  ......................................... 
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